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Kohën e fundit janë shtuar kërkesat për liberalizimin e
vizave për Kosovën. Një kërkesë të tillë të mërkurën e
kanë bërë edhe Partitë Popullore Evropiane (EPP). Këto
parti kanë miratuar një rezolutë në të cilën u bëhet
thirrje institucioneve të BE-së që t’i heqin vizat për
qytetarët e Kosovës. Kjo rezolutë është sponsorizuar nga

partia e kancelarit të Austrisë. Me këtë rast, kryetari i
LDK-së, Lumir Abdixhiku, partia e të cilit është anëtare e
EPP-së, ka falënderuar këtë grup politik për
mbështetjen që i ka dhënë Kosovës sa i përket procesit
të vizave. Abdixhiku ka thënë se qytetarëve të Kosovës u
është vonuar e drejta e lëvizjes së lirë
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NJU-JORK, 1 QERSHOR - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, është
përkushtuar të mërkurën që shteti i
tij të punojë për avancimin e
drejtësisë dhe paqes me rastin e
kryesimit të Presidencës të Këshillit
të Sigurimit të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (OKB).
Angazhimi i parë i Shqipërisë si
kryesuese e Këshillit të Sigurimit të
OKB-së do të jetë thirrja e këtij trupi
më 2 qershor për të diskutuar për
“forcimin e llogaridhënies dhe
shkeljet e të drejtës
ndërkombëtare”.
“Drejtësia dhe paqja ecin krah për
krah dhe Shqipëria mbetet
plotësisht e angazhuar në këtë
drejtim. Jemi të privilegjuar që u

japim zë bindjeve tona e do ta
drejtojmë Këshillin e Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara me të gjithë
vullnetin e pasionin tonë për ato
çka besojmë fort”, ka thënë Rama.
Shqipëria merr kryesimin e OKB-
së në njërën nga periudhat më të
vështira gjeopolitike.
Agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës,
kriza e refugjatëve e shkaktuar nga
lufta, kërcënimet e vazhdueshme
ruse ndaj aleatëve të NATO-s,
zgjerimi i mëtejme i Aleancës
ushtarake pro-perëndimore,
sanksionet e Perëndimit ndaj
Rusisë dhe varësia evropiane ndaj
gazit rus, kanë dominuar në
agjendën ndërkombëtare në
muajt e fundit. “Lufta e Rusisë në

Ukrainë ka sfiduar sigurinë
evropiane dhe ka tronditur rendin
botëror bazuar në rregulla. Ne nuk
mundemi e nuk duhet të
mësohemi me
pandëshkueshmërinë. Është
urgjente të veprojmë tani për
viktimat e panumërta të
konflikteve të pakuptimta”, është
shprehur Rama.
Nga 1 qershori, për një muaj,
Shqipëria do ta kryesojë Këshillin e
Sigurimit të OKB-së. Kjo është hera
e parë që Shqipëria merr një rol të
tillë në këtë organizatë
ndërkombëtare, pasi është
përzgjedhur të jetë anëtare e
përkohshme e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së këtë vit.

Shqipëria merr kryesimin e Këshillit 
të Sigurimit të OKB-së

UASHINGTON, 1 QERSHOR -
Administrata e presidentit
amerikan Joe Biden ka bërë me
dije se do t’i dërgojë Ukrainës një
numër të vogël të sistemeve të
raketave të teknologjisë së lartë
me rreze të mesme veprimi, armë
kritike që liderët ukrainas kanë
kërkuar që t’u dërgohen, teksa
janë duke hasur në vështirësi që
ta pengojnë përparimin e Rusisë
në rajonin e Donbasit.
Sistemet e raketave janë pjesë e
pakos së re të ndihmës ushtarake
në vlerë prej 700 milionë
dollarësh që ShBA-ja ka ndarë për
Ukrainën. Në këtë pako do të
përfshihen edhe helikopterë,
sisteme kundërtanke “Javelin”,
makina taktike, pjesë rezervë për
armë të tjera, kanë thënë zyrtarët
amerikanë të cilët kanë shtuar se
zyrtarisht kjo pako e ndihmës do
të bëhet publike të mërkurën.

Vendimi i ShBA-së për t’i dërguar
këto sisteme të raketave ka për
qëllim që të krijojë një balancë
midis dëshirës për ta ndihmuar
Ukrainën që t’i luftojë sulmet me
artileri të Rusisë teksa sigurohet
që të mos i dërgojë armë Kievit që
mund të godasin objektiva thellë

brenda territorit të Rusisë, pasi
një gjë e tillë besohet se do të
përbënte një përshkallëzim të
luftës.
Në një shkrim të publikuar në
“The New York Times”, presidenti
Bideni ka konfirmuar se ai ka
vendosur që t’u “ofrojë

ukrainasve sisteme më të
avancuara të raketave dhe
municioneve që do t’u
mundësojnë atyre të kryejnë
sulme më precize ndaj caqeve
kyçe në fushëbetejën në
Ukrainë”. 
Në fillim të javës, presidenti
Bideni ka thënë se ShBA-ja nuk
do të dërgojë në Ukrainë “sisteme
të raketave që mund të godasin
brenda Rusisë”. Çdo sistem i
armëve mund t’i godasë caqet në
Rusi nëse të njëjtat janë pranë
kufirit. Në pakon e re të ndihmës
amerikane, Uashingtoni pritet të
përfshijë raketa me rreze gjysmë
veprimi, që në përgjithësi mund
të fluturojnë rreth 70 kilometra.
Ukrainasit e kanë siguruar ShBA-
në se ata nuk do të hedhin raketa
brenda territorit të Rusisë, thanë
disa zyrtarë të lartë të
administratës amerikane,

raporton “Associated Press”. Një
zyrtar theksoi se sistemet e
avancuara të raketave do t’u
mundësojnë forcave ukrainase
që të kryejnë sulme më precize
ndaj objektivave ruse brenda
Ukrainës.
Ukraina mund t’i përdorë raketat
në rajonin lindor të Donbasit
edhe për t’i penguar sulmet me
artileri të Rusisë apo për t’i larguar
forcat e Moskës nga pozicione ku
ka luftime të ashpra, sikurse është
qyteti Severodonjeck.
Severodnjecku është i
rëndësishëm në përpjekjet e
Rusisë për ta marrë Donbasin
para se të arrijnë armët
perëndimore që do ta forconin
mbrojtjen ukrainase. Ky qytet
gjendet 140 kilometra në jug të
kufirit rus dhe është qyteti më i
madh nën kontrollin ukrainas në
rajonin Luhansk.

ShBA-ja do të dërgojë raketa 
të avancuara në Ukrainë

Kopenhagë, 1 qershor - Kompania
më e madhe e energjisë së
Danimarkës ka bërë me dije se
Rusia ka ndërprerë furnizimet me
gaz të mërkurën sepse kompania
ka refuzuar që të paguajë me
rubla. Ky është përshkallëzimi i
fundit në sektorin e energjisë së
Evropës teksa lufta në Ukrainë po
vazhdon.
Rusia paraprakisht kishte
ndërprerë furnizimet me gaz
natyror për Finlandën, Poloninë
dhe Bullgarinë, pasi këto shtete
refuzuan që të paguajnë me rubla
për këtë lëndë. Po ashtu, të martën
Moska ndërpreu furnizimet edhe
për Holandën.
Kompania e energjisë e
Danimarkës, “Ørsted”, ka thënë se

pret që të jetë në gjendje ende t’i
furnizojë konsumatorët e saj. “Ne
qëndrojmë prapa vendimit për të
refuzuar që të paguajmë me rubla
dhe ne jemi përgatitur për këtë
skenar. Kjo situatë mbështet
nevojën që BE-ja të bëhet e
pavarur nga gazi rus duke rritur
burimet e energjisë së
ripërtërishme”, ka thënë shefi i
“Ørsted”-it, Mads Nipper.
Presidenti rus, Vladimir Putin, pas
vendosjes së sanksioneve nga
Perëndimi, ka thënë se “blerësit
nga shtetet jomiqësore” duhet të
hapin dy llogari bankare në
bankën shtetërore
“Gazprombank”, dhe në një prej
tyre të paguajnë me dollarë ose
euro dhe më pas në llogarinë tjetër

ato të konvertohen në rubla.
Sipas të dhënave të autoriteteve
daneze, pothuajse 25 për qind e

gazit vjen nga Rusia. Agjencia për
Energji e Danimarkës ka thënë se
ndërprerja e furnizimeve nuk do

të ketë pasoja të menjëhershme.
“Ne do të vazhdojmë të kemi gaz
në Danimarkë dhe konsumatorët
do të vazhdojnë të furnizohen.
Por, ne kemi plane nëse situata
përkeqësohet”, ka thënë Kristoffer
Böttzauw, drejtor i Agjencisë për
Energji të Danimarkës. 
Pasi nuk ka tubacion të gazit që
sjell gaz drejtpërdrejt nga Rusia në
Danimarkë, Rusia nuk mund t’i
ndërpresë drejtpërdrejt furnizimet
e gazit për Danimarkën, ka
njoftuar kompania “Ørsted”. Ky
vendim i Rusisë nënkupton se
Danimarka mund të blejë gaz në
tregun evropian të gazit, ka shtuar
kjo kompani. Në Danimarkë afër
380 mijë familje përdorin gazin
natyror për ngrohje.

Rusia ndërpret furnizimet 
me gaz natyror për Danimarkën
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PRISHTINË, 1 QERSHOR - Avokati
amerikan Gregory Kehoe, i cili
mbron ish-presidentin Hashim
Thaçi, në një seancë gjatë shkurtit
të këtij viti, ishte parë në kulmin e
frustrimit, pasi kishte zbuluar se
Prokuroria e Gjykatës Speciale
kishte mbajtur të fshehta disa
prova shfajësuese për të
akuzuarit, mes të cilave edhe ajo e
dhënë nga ish-diplomatit i lartë i
OSBE-së, Dan Everts.
Evertsi, që ka shërbyer në Kosovë
menjëherë pas luftës, mes të
tjerash, i kishte thënë prokurorisë
se veprimtaritë kriminale, pas
qershorit të vitit 1999, janë kryer
nga individë që kërkonin një rast
për përfitime personale, e nuk
ishin pjesë e një fushate të
organizuar nga udhëheqja
shqiptare. “Asgjë nga kjo nuk na u
dorëzua teksa po i shtjellonim
dhe diskutonim provat. Asgjë nga
kjo nuk i është dhënë shkëlqesisë
suaj. Asgjë. Dhe ata e kishin këtë
informacion për katër vjet. Dhe
Prokurori Special supozohet se e
kërkon të vërtetën. E, megjithatë,
shkëlqesia juaj kurrë nuk e kishit
këtë dokument. Ai, madje, nuk ju
tha as juve se provat që kishin në
posedim - dëshmojnë se ata nuk
janë fajtorë, se ka një dyshim të
arsyeshëm për të gjitha këto. Por,
po i mbajnë në burg
pafundësisht. Pjesa tjetër e
dëshmitarëve të OSBE-së, që ata
mendojnë se përbëjnë prova
fajësuese, u dorëzuan. U
dorëzuan në gusht të 2021-s. Të
vetmin që e lanë jashtë ishte ai.
Pse? Pse e lanë jashtë?”, ka
deklaruar avokati i Thaçit,
Gregory Kehoe.
Prokuroria është akuzuar se ka
mbajtur të fshehtë një letër të
Departamentit Amerikan të
Shtetit (DASh), të datës 4 maj
1999, në të cilën është thënë se
nuk kishte strukturë politike ose
komandë dhe kontroll efikas të
UÇK-së.
I fshehur ishte mbajtur edhe një

raport i CIA-s, i janarit të vitit
2000, në të cilin thuhej se UÇK-ja
nuk kishte kryer akte terroriste
kundër caqeve civile.
Në një dokumentar në emisionin
“Opinion” të Blendi Fevziut, i
titulluar “Devijimi special”, është
zbuluar saktë se çfarë shkruhej në
këto letra/dokumente. “Për më
tepër, pasi nuk ka strukturë
politike në Kosovë ose komandë
dhe kontroll efektiv të UÇK-së, do
të duheshin shumë muaj, nëse jo
vite, për t’i organizuar ata që të
përdorin dhe mirëmbajnë çdo
ndihmë ushtarake që Shtetet e
Bashkuara do të ofronin”, ishte
thënë në dokumentin e DASh-it.
Ndërsa në letrën e Dan Evertsit
është thënë se “udhëheqja e UÇK-
së është përfshirë në operacione
të drogës për t’i mbështetur
aktivitetet e saj gjatë luftës...”
“UÇK-ja nuk ishte e përfshirë në
aktivitete terroriste të përcaktuara
si dhunë e paramenduar, e
motivuar politikisht, e ushtruar
kundër caqeve civile”, është thënë
në letrën e Dan Everts.
Fshehja e provave shfajësuese
është konsideruar me pasoja të
rënda dhe shkelje të të drejtave të
njeriut, ndërsa mbrojtja ka kërkuar
në procesin e shpalosjes së
materialeve dhe dëshmive të
instalohet një mbikëqyrje e
pavarur. “Kjo çështje ka pasoja të
rënda. Ka implikime që janë më të
gjera se këto procedura, më të
gjera se Dhomat e Specializuara.
Implikimet janë të tilla që thyejnë,
tundin themelet e sistemit
ndërkombëtar të drejtësisë.
Prokuroria ka tradhtuar detyrën e
saj për ta sjellë të vërtetën. Në
vend që t’i lënë faktet të çojnë drejt
përfundimit, ata kanë vendosur t’i
lakojnë faktet për qëllimet e tyre të
dëshiruara. Tani, nëse mendoni
për këtë, kjo është shkelje e të
drejtave të njeriut”, ka thënë
avokati Pierre Prosper, i cili, po
ashtu, është pjesë e ekipit
mbrojtës të ish-presidentit

Hashim Thaçi.
Sipas avokatit Artan Qerkini, nëse
prokuroria ka bërë një gjë të tillë,
atëherë nuk bëhet fjalë për gjykim
të drejtë. “Prokuroria në fazën e
hetimeve vepron si organ

shtetëror dhe mbrojtja nuk i ka ato
mjete në dispozicion që i ka
prokuroria. Për këtë arsye është
parashikuar me ligj që prokuroria
të mbledhë edhe prova
shfajësuese, sepse aty ku ka qasje

prokuroria, nuk ka qasje mbrojtja.
Dhe nëse prokuroria nuk e ka
bërë një gjë të tillë, atëherë nuk
mund të flasim për një gjykim të
drejtë dhe të paanshëm”, ka thënë
ai. 

Procesi gjyqësor i liderëve të UÇK-së, 
ZPS-ja fshehu dokumentet shfajësuese 

të CIA-s dhe DASh-it 

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, ka folur të
mërkurën për liderët e UÇK-së të
cilët po mbahen në paraburgim në
Hagë. Ai në një konferencë për
medie mbajtur pas mbledhjes së
qeverisë është pyetur nëse do t’i
vizitojë ata në Hagë, njëjtë siç ka
vepruar homologu i tij shqiptar Edi
Rama.
Kurti ka thënë se krerët e UÇK-së,
të cilët ai i ka quajtur “luftëtarë të
dalluar të UÇK-së”, janë duke u
mbajtur në Hagë në një
paraburgim të stërzgjatur.
“Unë kam konsideruar që më e
rëndësishmja në fazën nëpër të
cilën po kalojmë, për Gjykatën
Speciale, që nuk është e
lëvdueshme për nga transparenca,

të kontaktoj, komunikoj, diskutoj
me avokatët e luftëtarëve të UÇK-
së që janë në Hagë e po mbahen në

paraburgim të stërzgjatur. Mbase
edhe mund t’i vizitoj, por po tregoj
çka është më e rëndësishme të bëj

unë si kryeministër. E ky është
komunikimi dhe diskutimi me
avokatët e mbrojtjes të cilët i kanë
klientët e tyre ndaras të cilët
paguhen shumë nga Republika e
Kosovës, në anën tjetër që të gjithë
të pandehurit konsiderohen së
bashku, nga Prokuroria për të keq,
edhe nga ana e Republikës së
Kosovës që ata i njeh si luftëtarë të
dalluar të UÇK-së”, ka thënë Kurti.
Më tutje, ai ka thënë se avokatët
duhet ta përgatitin mirë mbrojtjen
e tyre në atë formë që mbrojtjet të
mos dalin kundër njëra-tjetrës.
“Avokati ka prioritet klientin e vet
individualisht, por është Republika
e Kosovës, qeveria dhe unë si
kryeministër që e kuptojmë se do
të bëhet mirë për ata që janë në

paraburgim të zgjatur, atëherë kur
do të bëhet mirë për të gjitha ata.
Për secilin do të bëhet mirë, kur të
bëhet mirë për të gjithë ata. Është e
rëndësishme që mbrojtjet e të
pandehurve të mos shkojnë në
dëm të njëra-tjetrës. Në pyetje atje
nuk janë vetëm individët. E dini që
qysh në verën e 2020-s unë kam
paraqitur kritikën dhe
kundërshtimin tim për atë që është
quajtur ‘ndërmarrje e përbashkët
kriminale’. Merreni me mend, që
fillon në marsin e vitit 1998, kur ka
ndodhur ‘Epopeja e UÇK’-së. Kam
bërë edhe kritika të tjera, dhe dua
ta kem qasjen e përgjithshme të
shtetit dhe qeverisë sime për atë që
është interes të përbashkët”, ka
thënë Kurti.

Kurti i quan luftëtarë të dalluar 
liderët e UÇK-së në Hagë 

Kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama, ka thënë se i gjithë procesi
gjyqësor kundrejt ish-presidentit
të Kosovës, Hashim Thaçi dhe
liderëve të tjerë të UÇK-së, është
një absurd i madh, por ajo çfarë e
habit më së shumti kreun e
qeverisë, është fakti se shteti i
Kosovës e ka lënë ish-shefin e
shtetit të gjykohet në një mënyrë
të tillë. “Unë nuk besoj se do të
kishte një shtet tjetër që do ta
lejonte presidentin e vet të
gjykohej për krime lufte në të tillë
mënyrë”, ka thënë Rama në një
intervistë për emisionin
“Opinion” të Blendi Fevziut.
Për Ramën, Kosova duhet ta
quajë veten shumë me fat që ka
pasur nga njëra anë Hashim
Thaçin dhe, nga ana tjetër,
Ibrahim Rugovën, në kërkesën e

saj për pavarësi. Ndaj, mbi këtë
premisë, për të është e
habitshme se si u lejua që gjykimi
të ndodhë. Ai ka argumentuar
kryesisht faktin se Thaçi po
mbahet pa akuzë nën arrest. Kjo
është çfarë i bën më shumë habi
kryeministrit.
Megjithatë, në detaje që
kryeministri Rama ka treguar për
bisedën që ka pasur me Thaçin
në Hagë disa javë më parë, ka
thënë se i pyetur nga vetë ai,
Thaçi i kishte pohuar se “nëse do
të kthehej 100 herë pas, do të
bënte 100 herë të njëjtën gjë”.
Sipas Ramës, fakti është se në
këtë mënyrë po baltoset edhe
lufta që ka bërë Ushtria
Çlirimtare e Kosovës (UÇK) për ta
fituar lirinë nga Serbia, gjë që e
rëndon si gjyqin ndaj Thaçit,

ashtu edhe atë në tërësi ndaj
drejtuesve të UÇK-së. 
Ndër detajet e shumta, Rama ka
bërë me dije faktin se Thaçi ishte
në “super formë fizike dhe
emocionale”. “Thaçi ishte në
super formë fizike dhe
emocionale. Dukej sikur ishte
rinuar. Aty ka një jetë, e cila përtej
izolimit dhe orareve që janë të
rënda, nuk po them se është më
mirë se në Prishtinë, por nga
pikëpamja psikofizike m’u duk
në super formë”, ka thënë Rama.
Nga ana tjetër, ai ka thënë se me
Thaçin ka folur për shumëçka,
por aspekti kryesor ishte
pikërisht ai i shëndetit të tij. Ndër
të tjera, Rama ka theksuar edhe
faktin se i ka dërguar si dhuratë
një arkë me libra për ta mbajtur
mendjen në formë.

Rama: Si e la Kosova Thaçin të gjykohet, asnjë
shtet tjetër s’do ta linte presidentin e vet
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PRISHTINË, 1 QERSHOR - Partitë
Popullore Evropiane (EPP) kanë
miratuar të mërkurën një
rezolutë, e cila i jep mbështetje
liberalizimit të vizave për
Kosovën. Lajmin e ka dhënë
nënkryetarja e Lidhjes
Demokratike e Kosovës (LDK),
Shqipe Mjekiqi, partia e së cilës
është anëtare e EPP-së.
“EPP-ja sapo miratoi rezolutën
për mbështetje të liberalizimit të
vizave për qytetarët e Kosovës.
Faleminderit EPP! Faleminderit
OVP dhe Lukas Mandl për
mbështetjen tuaj dhe paraqitjen
e rezolutës!”, ka shkruar ajo në
“Twitter”.
Ndërsa kryetari i LDK-së, Lumir

Abdixhiku, i cili është duke
marrë pjesë në Kongresin e
Partive Popullore Evropiane
(EPP), ka falënderuar këtë grup
politik për rezolutën e miratuar
në mbështetje të liberalizimit të
vizave për vendin tonë.
Abdixhiku ka thënë se qytetarëve
të Kosovës u është vonuar e
drejta e lëvizjes së lirë. “Në ditën
e dytë të Kongresit të EPP-së, me
sponsorizimin e partisë më të
madhe austriake, Die Volkspartei
(ÖVP), partisë së kancelarit
austriak Karl Nehammer, u votua
rezoluta në mbështetje të
liberalizimit të vizave të Kosovës.
Me votat shumicë të delegatëve
të EPP-së dhe me miratimin
edhe të partive tona simotra që
nuk e kanë njohur pavarësinë e
Kosovës, rezoluta bën thirrje për

mbështetjen e shtetit tonë dhe
qytetarëve tanë në këtë të drejtë
bazike dhe tashmë të vonuar”, ka
shkruar Abdixhiku në
“Facebook”.
Po ashtu, Abdixhiku ka
falënderuar edhe ekipin e LDK-
së i cili është marrë me këtë
rezolutë. “Falënderoj Partinë
Popullore të Austrisë (ÖVP), në
veçanti sekretaren për
marrëdhënie me jashtë, Monika
Reiner dhe eurodeputetin Lukas
Mandl për sponsorizimin e kësaj
rezolute dhe përkushtimin e
vazhdueshëm që tregojnë për
Kosovën. Falënderoj edhe
sekretarin për marrëdhënie me
jashtë të EPP-së, Patrick Voller,
për sigurimin e mbështetjes së
nevojshme. Faleminderit gjithë
ekipit të LDK-së të angazhuar në

këtë proces!”, ka shkruar
Abdixhiku.
Unioni i Partive Popullore
Evropiane (EPP) bashkon vlerat e
djathta partiake brenda
kontinentit evropian. Një pjesë e
partive qeverisin nëpër shtetet
përkatëse të Bashkimit Evropian.
Kosova është vendi i vetëm në
rajon pa liri të lëvizjes në zonën
Shengen. Franca dhe Holanda
janë dy vendet më skeptike rreth
liberalizimit të vizave për
Kosovën. Para disa javësh 81
organizata të shoqërisë civile në
Kosovë përmes një letre i janë
drejtuar presidentit të Francës,
Emmanuel Macron, lidhur me
procesin e liberalizimit të vizave
për Kosovën. Përmes një
komunikate për medie ishte bërë
me dije se procesi i liberalizimit
është ndalur në Këshillin e
Bashkimit Evropian si
institucioni më i lartë i BE-së dhe
i fundit i cili duhet ta aprovojë
propozimin e Komisionit
Evropian për liberalizim të
vizave për Kosovën. “Kosova
mbetet vendi i vetëm në rajon
dhe ndër të vetmit në Evropë
qytetarët e së cilës nuk mund të
lëvizin lirshëm në Zonën
Shengen”, ishte thënë në

njoftimin për medie nga
organizatat e shoqërisë civile. 
Përmes letrës dërguar
presidentit Macron, shoqëria
civile ka kërkuar nga lidershipi i
tij dhe i Francës, që në prag të
Konferencës për Ballkanin
Perëndimor që do të mbahet në
qershor në Paris, ta fusin në
agjendë dhe ta aprovojnë
lëvizjen e lirë të qytetarëve të
Kosovës. Ndër të tjera, në këtë
letër organizatat e shoqërisë
civile rikujtojnë që dialogu për
liberalizimin e vizave për
Kosovën ka hyrë në vitin e 10 të
tij dhe ka zgjatur më shumë sesa
procesi i liberalizimit të vizave i
të gjitha vendeve të tjera të
Ballkanit Perëndimor. “Duke e
vlerësuar lëvizjen e lirë si të
drejtë themelore të njeriut nga
mungesa e së cilës më së shumti
vuajnë qytetarët e zakonshëm,
përmes kësaj letre organizatat e
shoqërisë civile të Kosovës i
bëjnë thirrje presidentit Macron
që gjatë presidencës franceze të
BE-së ta çojë zgjerimin evropian
në një epokë të re, duke i dhënë
fund izolimit të qytetarëve të
Kosovës dhe duke hapur
bisedimet e anëtarësimit për
Shqipërinë dhe Maqedoninë e

Partitë Popullore Evropiane
kërkojnë heqjen e vizave për

Kosovën 
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Kohën e fundit janë shtuar kërkesat për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Një kërkesë të tillë të mërkurën e kanë bërë edhe Partitë Popullore Evropiane
(EPP). Këto parti kanë miratuar rezolutë, në të cilën u bëhet thirrje
institucioneve të BE-së që t’i heqin vizat për qytetarët e Kosovës. Kjo rezolutë
është sponsorizuar nga partia e kancelarit të Austrisë. Me këtë rast, kryetari i
LDK-së, Lumir Abdixhiku, partia e të cilit është anëtare e EPP-së, ka
falënderuar këtë grup politik për mbështetjen që i ka dhënë Kosovës sa i
përket procesit të vizave. Abdixhiku ka thënë se qytetarëve të Kosovës u është
vonuar e drejta e lëvizjes së lirë 

PARTITË POPULLORE EVROPIANE MIRATOJNË REZOLUTËN NË 
TË CILËN KËRKOHET LIBERALIZIMI I VIZAVE PËR KOSOVËN
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PRISHTINË, 1 QERSHOR -
Kongresisti amerikan Ritchie
Torres ka reaguar pas
marrëveshjes së Serbisë me
Rusinë për furnizim me gaz për
tre vjetët e ardhshëm.
Torresi ka thënë se Serbia është
përfaqësuese e Rusisë, ndërsa
Kosova është mike e
palëkundur e ShBA-së.
“Kujtojmë se Serbia është
përfaqësuese e Rusisë, ndërsa
Kosova është mike e
palëkundur e Shteteve të
Bashkuara. Ne në ShBA nuk
duhet të harrojmë kurrë se cilët
janë miqtë tanë të vërtetë”, ka
shkruar ai në “Twitter”.
Të dielën presidenti Vuçiq ka
njoftuar se ka nënshkruar
marrëveshje me Rusinë për
furnizim me gaz.
Ndaj kësaj marrëveshjeje kanë
reaguar kryeministri Albin Kurti
dhe presidentja Vjosa Osmani.

“Ata as nuk kanë nevojë të
takohen më: marrëveshjet
midis Putinit dhe Vuçiqit tani
arrihen përmes bisedave
telefonike. Por ja çfarë tha
Vuçiqi në lidhje me Kosovën
pas takimit të tij të 19 me
Putinin në Sochi më 25 nëntor
2021”, ka shkruar Kurti.
Ndërsa shefja e shtetit ka thënë
se Serbia po bën lidhje
ekonomike me Putinin në
kohën e pushtimit të Ukrainës.
“Vendimi i qëllimshëm i Vuçiqit
për ta marrë anën e Rusisë është
një goditje për perspektivat e
Serbisë për të ecur në rrugën e
BE-së. Ai ka zgjedhur të
bashkohet me një kriminel lufte
dhe ta financojë luftën e Putinit,
mbi një Evropë të bashkuar,
paqësore dhe të begatë. BE-ja
nuk mund të injorojë më rrugën
shkatërruese që ka marrë”, ka
shkruar Osmani.

Kongresisti amerikan: Serbia është 
përfaqësuese e Rusisë, Kosova është 

mike e palëkundur e ShBA-së

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Qeveria e
Kosovës ka marrë vendim për
ndarjen e 50 mijë eurove për
Preshevën, Bujanocin e
Medvegjën. Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se
ky vendim është marrë pas
kërkesës së Këshillit Nacional
Shqiptar dhe përfaqësuesve të
Preshevës, Medvegjës dhe
Bujanocit. “Me qëllim të
përkrahjes së kauzës politike të
shqiptarëve të Preshevës,
Medvegjës dhe Bujanocit, dhe në
bazë të kërkesës së parashtruar,
propozohet të ndahen mjete në
vlerë prej 50 mijë eurosh në
mbështetje të aktiviteteve
lobuese të Këshillit Kombëtar
Shqiptar dhe përfaqësuesve
shqiptarë atje. Mjetet
propozohen të ndahen nga
mjetet e buxhetuara te zyra e
kryeministrit në programin

‘përkrahje për Luginën e
Preshevës’”, ka thënë Kurti në
mbledhjen e qeverisë.
Në prill të 2020-s, kur situata me
Covid-19 sapo kishte shpërthyer
në Kosovë dhe në rajon, qeveria
kishte ndarë 500 mijë euro për tri
komunat e Luginës, Preshevën,
Medvegjën dhe Bujanocin.
Ndërsa në shtator të po të atij
viti, qeveria që drejtohej nga ish-
kryeministri Avdullah Hoti kishte
themeluar “Zyrën për ofrimin e
asistencës për qytetarët e
Luginës së Preshevës”. 
Ndihma e Kosovës vjen pasi
Lugina e Preshevës ka mbetur pa
përfaqësues shqiptar në
Parlamentin e Serbisë. Shaip
Kamberi, kryetari i koalicionit të
Shqiptarëve të Luginës, nuk ka
arritur ta fitojë mandatin e
deputetit për një numër shumë
të vogël votash.

Qeveria e Kosovës ndan 50 mijë euro 
për Luginën e Preshevës

Veriut, si një moment ringjalljeje
për perspektivën e rajonit drejt
BE-së”, ishte thënë në letrën e
shoqërisë civile.
Po ashtu, këshilltarja lokale e
Bashkimit Evropian, Kati
Schneeberger, para një jave ka
nisur një peticion për
liberalizimin e vizave për
qytetarët e Kosovës, të cilën e ka
përkrahur edhe ish-raportuesja
për Kosovën në Parlamentin
Evropian, Ulrike Lunacek.
Peticioni i nisur në “change.org”
deri para disa ditësh është
nënshkruar nga 5 000 persona.
Ky peticion ka për qëllim që t’i
bindë shtetet skeptike të BE-së
për liberalizimin e vizave për
qytetarët e Kosovës sa më parë.
“Përkundër se Kosova ka
dëshmuar përmbushjen e të
gjitha kushteve, liberalizimi i

vizave vazhdon të
kundërshtohet nga dy anëtare të
BE-së - Franca dhe Holanda.
Liberalizimi i vizave për të gjitha
vendet e tjera të Ballkanit si dhe
për Ukrainën, Moldavinë dhe
Gjeorgjinë është realizuar që
disa vjet. Koha është që edhe
qytetarët e Kosovës ta kenë
mundësinë që të hyjnë në BE pa
pasur nevojë të aplikojnë për
viza. Ndërkohë, hyrja pa viza
është e mundur për të gjithë
qytetarët e BE-së në Kosovë. Ky
trajtim i pabarabartë duhet të
marrë fund. Qytetarët e Kosovës
nuk duhet të jenë më të izoluar.
Prandaj, bëjmë thirrje për një
vendim për liberalizimin e
vizave për Kosovë në samitin e
radhës të BE-së në qershor
2022”, ishte thënë në arsyetimin
e peticionit.
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PRISHTINË, 1 QERSHOR - Në fund
të muajit qershor do të
mbahet mbledhja e radhës e
përbashkët e Qeverisë së
Kosovës dhe asaj të
Shqipërisë. Pas asaj të fundit
që është mbajtur më 26
nëntor në Elbasan, kësaj
radhe dy qeveritë do të
takohen në Kosovë.

Për këtë arsye kryeministri
Albin Kurti u ka dhënë një
afat ministrave të tij që t’i
bëjnë gati draft-marrëveshjet.
“Është tejet e rëndësishme që
të gjitha ministritë ta
konsiderojnë me prioritet të
lartë çështjen e temave dhe
fushave të marrëveshjeve me
Republikën e Shqipërisë dhe

të kemi draftmarrëveshjet
deri më 10 qershor për shkak
se në fund të muajit do ta
kemi mbledhjen e radhës”, ka
thënë Kurti.
Ai ka thënë se meqë kanë
mbetur më pak se katër javë,
duhet të bëhen këto
përgatitje “në mënyrë që të
shkojë siç duhet”.

Në fund të muajit mbahet mbledhja e përbashkët e dy qeverive shqiptare

PRISHTINË, 1 QERSHOR (ER) -
Një grup tjetër afganësh të
cilët Kosova i ka strehuar
përkohësisht, janë nisur për
në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (ShBA). Lajmi
është bërë me dije nga
Ambasada e ShBA-së në
Kosovë. “Mbi 600 afganë të
pritur përkohësisht në
kampin ‘Liya’/Bondsteel janë

larguar dhe do të kenë një
shans të dytë për të ndërtuar
jetë të reja në ShBA.
Faleminderit Kosovë!”, ka
njoftuar Ambasada
Amerikane. Kosova ka
strehuar përkohësisht një
numër afganësh me kërkesë
të ShBA-së, pasi në gushtin e
vitit të kaluar pushtetin në
Afganistan e morën

talibanët, pas vendimit të
presidentit amerikan Joe
Biden për tërheqjen e
trupave amerikane. E afganët
që bashkëpunuan me ShBA-
në gjatë 20 vjetëve qëndrim
në Afganistan janë strehuar
në vende të ndryshme të
Evropës për t’i shpëtuar
përndjekjes nga regjimi i
Afganistanit.

Një tjetër grup afganësh largohen nga Kosova

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Republika e
Kosovës ka shënuar të mërkurën
Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve.
Kjo ditë është shënuar me aktivitete
të ndryshme në pothuajse të gjitha
qytetet e vendit tonë. Me këtë rast,
liderët institucionalë, politikë dhe
përfaqësuesit e institucioneve
ndërkombëtare i kanë uruar
fëmijët për ditën e tyre. 
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, duke i uruar fëmijët për
këtë festë, ka thënë se ata janë
potenciali më i madh i shoqërisë.
“Dua t’i uroj të gjithë më të dashurit
tanë, pjesën më të bukur dhe
potencialin më të madh të
shoqërisë sonë”, ka thënë Osmani.
Ndërsa kryetari i PDK-së, Memli
Krasniqi, ka thënë se shoqëria
duhet të bëjë më shumë për të
ardhmen e gjeneratave të reja.
“Urime 1 Qershorin të gjithë
fëmijëve anembanë! Urime kjo
Ditë edhe prindërve, mësuesve,
shërbyesve publikë dhe të gjithë të
rriturve të tjerë, mbi të cilët, sot dhe
secilën ditë tjetër, bie përgjegjësia
për edukimin, zhvillimin dhe
rritjen e fëmijëve tanë në një
ambient më pozitiv. Prandaj, para
se të jetë festë e fëmijëve, le të jetë
thirrje për përgjegjësinë që ne si
shoqëri kemi për ta”, ka shkruar
Krasniqi në llogarinë e vet në
“Facebook”.
Ai ka thënë se sot, nesër dhe çdo
ditë tjetër “kauza jonë duhet të jetë
mbrojtja dhe avancimi i të drejtave
të fëmijëve” “E drejta për edukim,
për shërbime shëndetësore, e
drejta për lojë dhe rekreacion, për
jetë familjare dhe sigurimi i një
standardi të jetesës ku ata janë të
mbrojtur nga abuzimi, le të jetë
misioni ynë i përhershëm”, ka
shkruar Krasniqi.
Edhe lideri i AAK-së, Ramush
Haradinaj, i ka uruar fëmijët e

Kosovës për festën ndërkombëtare
të tyre. “Realizimi i ëndrrave dhe
shpresave të fëmijëve është suksesi
më madhor yni si shoqëri e shtet,
sepse ata janë motivi i përpjekjeve
tona jetësore. Është detyrë e jona ta
sigurojmë lirinë, sigurinë dhe
edukimin e tyre, mbrojtjen e tyre
nga çdo lloj abuzimi e dhune.
Gëzuar Dita Ndërkombëtare e
Fëmijëve!”, ka shkruar Haradinaj në
“Facebook”.
Më tutje, shefi i Zyrës i Bashkimit
Evropian (BE) në Kosovë, Tomas
Szunyog, ka thënë se të gjithë
fëmijët duhet të trajtohen të
barabartë. “Të gjithë fëmijët,
pavarësisht nga përkatësia e tyre

etnike, raca, gjinia, feja, nevojat dhe
aftësitë apo prejardhja sociale,
duhet të trajtohen në mënyrë të
barabartë. Kjo është veçanërisht e
rëndësishme kur bëhet fjalë për
arsimin”, ka thënë Szunyogu.
Ai ka theksuar se arsimimi cilësor i
fëmijëve me nevoja të veçanta dhe
aftësi të ndryshme mbetet sfidë për
të gjitha sistemet arsimore që
synojnë të ofrojnë mundësi të
barabarta për të gjithë fëmijët,
përfshirë edhe Kosovën. “Në
përputhje me dispozitat pozitive të
Ligjit për Arsimin në komunat e
Kosovës është me rëndësi
vendimtare të vazhdohet ndërtimi
i një sistemi arsimor

gjithëpërfshirës dhe
jodiskriminues, ku të gjithë
fëmijëve u jepen mundësi të njëjta
për t’u zhvilluar, për ta çmuar
identitetin e tyre në një mjedis
shumetnik dhe për t’u bërë anëtarë
të integruar plotësisht në shoqëri”.
“Është për keqardhje që
vazhdojmë të jemi dëshmitarë të
ndarjes sistematike të fëmijëve në
disa institucione arsimore në
Kosovë, gjë e cila më së shumti prek
fëmijët nga komunitetet rom,
ashkali dhe egjiptian të Kosovës”,
është shprehur ai.
BE-ja vazhdon të kontribuojë në
zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës
në Kosovë. Nga viti 2007 deri në

vitin 2022 BE-ja ka investuar më
shumë se 85 milionë euro në
përmirësimin e cilësisë së arsimit
fillor, të mesëm dhe të lartë, në
infrastrukturën arsimore, në
mbështetje për arsimimin e
fëmijëve nga komunitetet
joshumicë, në trajnimin e
mësimdhënësve dhe në arsimin
profesional.
Përveç kësaj, midis viteve 2014 dhe
2021 Kosova ka përfituar më shumë
se 12.5 milionë euro përmes
programit të BE-së “ERASMUS+”
që ofron mundësi mobiliteti dhe
bashkëpunimi në arsimin e lartë
dhe aftësimin profesional të të
rriturve dhe trajnim.

Kosova shënon 
Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve 
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PEJË, 1 QERSHOR (ER) -
Presidentja e Kosovës, Vjosa
Osmani, në një konferencë
për medie mbajtur në Pejë,
është pyetur nga gazetarët se
si i komenton zërat që vendi
mund të shkojë edhe një herë
në zgjedhje qendrore.
Osmani ka thënë se nuk pret
që të ketë zgjedhje në një
kohë të shkurtër, pasi “sheh
stabilitet politik në Kosovë, që
nuk e ka parë që një kohë të

gjatë”. “Nuk paskam dëgjuar
zëra të tillë për mbajtje të
afërt të zgjedhjeve, pasi shoh
një stabilitet politik të
Kosovës që nuk e kemi parë
që një kohë të gjatë, i cili
dëshmohet jo vetëm në
numrat që janë në Kuvend,
por edhe në projektet
afatgjata që janë planifikuar”,
ka thënë Osmani.
Më tutje, Osmani ka thënë se
sheh një partneritet të

fuqishëm në mes të Kosovës
dhe vendeve të tjera mike.
“Edhe për shkak se e shoh një
partneritet të fuqishëm në
mes të Kosovës e vendeve
mike. Kur i shoh të gjithë këto
elemente bashkërisht, nuk
mendoj se një gjë e tillë është
afër. Jemi të përkushtuar që ta
paraqesim Kosovën e cila
ofron stabilitet politik që
kërkojnë investitorët”, ka
deklaruar Osmani.

Osmani: Kosova ofron stabilitet politik për investitorët 

“Epoka e re”

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Deputetja e
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK) në Kuvendin e Kosovës,
Ariana Musliu-Shoshi dhe avokati
Faton Fetahu, përmes një
konference për medie kanë
denoncuar të mërkurën
keqpërdorimin e 1.1 milion
eurove, ku të përfshirë janë dy
ministrat e qeverisë Kurti, Donika
Gërvalla dhe Fikrim Damka.
Deputetja Musliu-Shoshi ka
thënë se kjo është aferë e
dyshimtë dhe e kundërligjshme
përmes së cilës është mundësuar
keqpërdorimi i rreth 1.1 milion
eurove të taksapaguesve të
Kosovës. “Fjala është për një
‘memorandum bashkëpunimi’
në mes të Ministrisë së Zhvillimit
Rajonal dhe Caritas-it zviceran,
në bazë të së cilës buxheti i
Republikës së Kosovës
shpenzohet kundërligjshëm në
shumën prej 1 milion e 40 mijë
eurosh. Kjo marrëveshje është
nënshkruar dhe tashmë është
duke u realizuar, por një gjë e tillë
ka ndodhur vetëm pas pëlqimit
zyrtar të cilin e ka nënshkruar
zëvendëskryeministrja dhe
ministrja e Punëve të Jashtme dhe
e Diasporës, Donika Gërvalla -
Schwarz, e cila i ka hapur rrugë

nënshkrimit të kundërligjshëm të
saj, duke inkurajuar dhe lejuar
kështu keqpërdorimin e rreth 1
milion e 40 mijë eurove”, ka thënë
Musliu-Shoshi.
Musliu-Shoshi ka thënë se
dyshimet rreth kësaj marrëveshje
janë edhe të karakterit
institucional, edhe të karakterit
financiar, rreth asaj se për çfarë
janë shpenzuar ato mjete.
“Memorandumi është
nënshkruar me datë 16 gusht
2021 nga ministri Fikrim Damka
dhe përfaqësuesit e Caritas-it
zviceran (CACh), ku statusi ligjor i
këtij të fundit është organizatë
joqeveritare (OJQ), e regjistruar si
e tillë në Ministrinë e
Administratës Publike të
Republikës së Kosovës. Me këtë
rast, Ministria e Zhvillimit Rajonal
jo vetëm që nuk ka autorizim
ligjor, por është shprehimisht e
ndaluar me legjislacionin në fuqi
që shpenzimi i buxhetit shtetëror
të bëhet në mënyrën siç është
vepruar në këtë proces e, mbi të
gjitha, të nënshkruhet
marrëveshje për ndarje fondesh
publike me një organizatë
joqeveritare pa pasur shpallje
publike e pa iu nënshtruar një gjë
e tillë kritereve për çfarë shteti ka
shpallur si interes me atë
shpallje”, ka thënë deputetja
Musliu-Shoshi.

Më tutje, deputetja e PDK-së ka
thënë se ky “memorandum
bashkëpunimi”, nga dy ministrat
e qeverisë Kurti, është iniciuar
dhe trajtuar sipas Ligjit për
Marrëveshje Ndërkombëtare, me
qëllim që të trajtohet si
“marrëveshje për bashkëpunim
ndërinstitucional”. Sipas saj,
marrëveshje të tilla mund të
lidhin ministritë vetëm me
shtetet e huaja ose organizatat
ndërkombëtare dhe vetëm nëse
marrëveshjet e tilla nuk
përmbajnë obligime të
detyrueshme për qeverinë.
“Por pikërisht mbi këtë bazë, znj.
Donika Gërvalla-Schwarz,
zëvendëskryeministre dhe
ministre e Punëve të Jashtme dhe
e Diasporës, me datë 6 gusht
2021, i ka nënshkruar letrën
përmes së cilës ministrit z.
Damka i është dhënë pëlqimi për
nënshkrimin e këtij
memorandumi të
bashkëpunimit. Pra, ky
memorandum është nënshkruar
në kundërshtim të plotë me ligjin,
për dy arsye kryesore: Së pari,
është nënshkruar me një OJQ që
nuk është subjekt i
marrëdhënieve ndërkombëtare.
Së dyti, e njëjta përmban
obligime financiare mbi 1 milion
euro për qeverinë nga buxheti i
taksapaguesve të Kosovës”, ka

thënë deputetja Musliu-Shoshi.
Ajo ka thënë se, përveç që është
në kundërshtim me ligjin, pasojat
e saj janë konkrete sepse, për
zbatimin e tij, ministri Damka ka
marrë vendim për ndarjen e 347
mijë eurove nga kodi buxhetor i
ministrisë, nga programi
“Administrata Qendrore” në
kategorinë e shpenzimeve
“Subvencione dhe Transfere” për
këtë memorandum, duke e bërë
këtë gjë jashtëligjshëm dhe në
kundërshtim me Ligjin për
Buxhetin dhe Ligjin për
Menaxhimin e Financave
Publike.
“Një shpenzim i tillë i buxhetit
nuk është paraparë e as ndarë me
Ligjin për Buxhetin për vitin 2022,
as nuk ka mundësi të realizohet
nëse e tejkalon 5 % të buxhetit të
ministrisë. Pra, jo vetëm që nuk
ka pasur një vendim të qeverisë,
por as edhe aprovim paraprak të
ministrit të financave. Mbi këtë
bazë dyshimet tona të bazuara
dhe të argumentuara na bëjnë të
kuptojmë se kemi të bëjmë me
një aferë të kundërligjshme, që
nga procedura e ndjekur me
rastin e nënshkrimit të këtij
memorandumi e deri te
keqpërdorimi financiar i buxhetit
të taksapaguesve të Kosovës. Të
dy këta ministra këtë gjë e kanë
bërë me paramendim dhe në

bashkëveprim”, ka thënë
deputetja Musliu-Shoshi.
Ndërsa avokati Faton Fetahu ka
argumentuar se pretendimet për
paligjshmërinë e kësaj
marrëveshjeje mbështeten në
katër pikëvështrime ligjore. “E
para, kjo marrëveshje është në
kundërshtim me Ligjin për
Marrëveshjet Ndërkombëtare. E
dyta, është në kundërshtim me
Ligjin për Menaxhimin e
Financave Publike dhe
Përgjegjësitë. E treta, është në
kundërshtim me Ligjin për
Ndarjet Buxhetore; dhe, e katërta,
me legjislacionin e menaxhimit
dhe shpenzimit të subvencioneve
qeveritare”, ka thënë avokati
Fetahu.
Për të gjitha këto katër
pikëvështrime ligjore, avokati
Fetahu ka dhënë shpjegime se ku
qëndron paligjshmëria e këtij
memorandumi. Me këtë rast,
Partia Demokratike e Kosovës u
ka bërë thirrje institucioneve të
hetuesisë që të merren
urgjentisht me hetimin e këtij
rasti. 
Pas kësaj konference ka reaguar
kryediplomatja Donika Gërvalla.
Ajo në “Facebook” ka shkruar se
nuk ka keqpërdorur as dhe një
cent. “Jo 1.1 milion euro, por as
edhe 1.1 cent”, ka shkruar
Gërvalla.

PDK-ja akuzon ministren Gërvalla dhe Damka 
për keqpërdorimin e rreth 1.1 milion eurove
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PRISHTINË, 1 QERSHOR - Në tregun
e Kosovës, gjatë këtij viti, është
importuar sasi më e vogël e
produkteve krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit 2021,
por importet janë paguar më
shtrenjtë.
Të dhënat e Doganave të
Kosovës për periudhën nga
janari deri më 20 maj tregojnë se
Kosova ka importuar 1.6 miliard
kilogramë produkte të
ndryshme në vlerë financiare
rreth dy miliardë euro. Gjatë së
njëjtës periudhë të vitit të kaluar
janë importuar 1.9 kg produkte,
që kanë kushtuar mbi 1.5
miliard euro.
Thënë ndryshe, sasia e mallrave
të importuara ka rënë për 11 për
qind, ndërsa vlera financiare e
tyre është rritur për 21 për qind.
Kosova importon deri në 90 për
qind të produkteve që i
nevojiten - duke filluar nga ato
ushqimore deri tek ato
ndërtimore.
Ministri i Financave dhe
Transfereve i Kosovës, Hekuran
Murati, ka thënë në një
mbledhje të qeverisë, ditë më
parë, se rritja e vlerës financiare
të importeve - që nënkupton
rritje të të hyrave në Doganat e
shtetit - është rezultat i rritjes
ekonomike në Kosovë dhe
rënies së ekonomisë joformale.
Të hyrat në Doganat e Kosovës
mbushin arkën e shtetit, njëjtë
sikurse të hyrat në
Administratën Tatimore të
Kosovës. Edhe kjo e fundit ka
bërë me dije se nga 1 janari deri
më 20 maj 2021 ka grumbulluar
rreth 229 mijë euro, kurse në
periudhën e njëjtë të këtij viti
vlera ka arritur në mbi 303 mijë

euro.
Sipas ekspertëve të ekonomisë,
hapësirë për mburrje nuk ka. Ata
thonë se rritja e vlerës financiare
të importeve nuk është rezultat i
institucioneve që mbledhin
mjete buxhetore, por i rritjes së
çmimeve në botë. “Unë mendoj
se një pjesë e kësaj rritjeje jo
doemos mund t’u atribuohet
vetëm rezultateve të Doganave,
sepse këtu ka pasur ndikim rritja
e çmimeve”, thotë Naim
Huruglica, ish-drejtor i
Doganave të Kosovës.
Çmimet e produkteve dhe
shërbimeve në botë kanë nisur
të rriten si pasojë e pandemisë së
koronavirusit, që ka shpërthyer
në mars të vitit 2020. Atyre u ka
dhënë hov edhe lufta e Rusisë në
Ukrainë, e cila ka nisur në
shkurt, pasi të dyja këto vende

janë eksportuese të mëdha të
drithërave dhe metaleve.
Në Kosovë inflacioni - apo rritja e
çmimeve të produkteve dhe
shërbimeve - ka qenë 11.2 për
qind në muajin prill.
Profesori i ekonomisë dhe
financave në Universitetin e
Prishtinës, Ujkan Bajra, thotë se
mbi 30 për qind e vlerës
financiare të importeve është
rezultat i inflacionit dhe jo i
rritjes së konsumit apo zhvillimit
ekonomik. Këtë, sipas tij, e
dëshmon edhe zvogëlimi i sasisë
së produkteve të importuara, që
nënkupton “rënie të fuqisë
blerëse”. “[Qeveria] nuk ka vend
për t’u krenuar, por ka shumë
vend për të punuar. Me veprime
konkrete, jo me fjalë boshe, jo
me lëmoshë, të sigurojë stabilitet
financiar, ekonomik dhe

mirëqenie për qytetarët, sepse
çmimet janë enorme”, thotë
Bajra për “Radion Evropa e Lirë”.
Qeveria e Kosovës muajin e
kaluar ka ndarë 100 milionë
euro ndihmesë për kategori të
ndryshme të shoqërisë:
pensionistë, punëtorë të sektorit
publik e privat, studentë e
familje me asistencë sociale.
Megjithatë, ekspertët e
ekonomisë e kanë interpretuar
këtë si ndihmesë afatshkurtër
dhe jo zgjidhje afatgjatë. Sipas
tyre, pasojat e krizës ekonomike
“nuk mund të zbuten me
vendime të shpejta”.
Për më tepër, disa projeksione të
Bankës Qendrore në Kosovë, të
publikuara në mars, kanë
treguar se ekonomia e Kosovës,
si pasojë e luftës në Ukrainë, do
të pësojë ngadalësim të

aktivitetit këtë vit. Sipas tyre,
rritja ekonomike do të
ngadalësohet në rreth 3.3 për
qind, nga 10.5 për qind sa ka
qenë në vitin 2021.
Inflacioni në Maqedoninë e
Veriut ka arritur këtë vit në mbi
10 për qind. Sipas Entit Shtetëror
të Statistikave atje, vlera e mallit
të importuar në periudhën janar
- mars është rritur për 29 për
qind më shumë se në periudhën
e njëjtë të vitit paraprak. Edhe në
Shqipëri inflacioni në muajin
prill ka shkuar në 6.2 për qind,
kurse vlera financiare e mallrave
të importuara është rritur për
rreth 27 për qind.
Megjithatë, REL nuk ka arritur të
sigurojë ndonjë statistikë nga
këto dy shtete për sasinë e
produkteve të importuara - nëse
është zvogëluar apo rritur.

Kosova importon më pak, 
por paguan më shtrenjtë

PRISHTINË, 1 QERSHOR (ER) -
Qeveria e Kosovës sërish është
shprehur kundër një
tërheqjeje të re të mjeteve nga
Fondi i Kursimeve Pensionale,
i njohur si Trust. Në

mbledhjen e qeverisë,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, tha se nëse Kuvendi
voton për një tërheqje të re
nga Trusti, ky do të ishte
"rrënim" i kursimeve të

qytetarëve. 
Ai ka argumentuar se nga një
vendim i tillë do të përfitonin
një pjesë e vogël e qytetarëve.
“Nga mbi 630 mijë llogari që
janë të hapura, edhe pse mbi

gjysma e tyre janë joaktive në
Trustin Pensional të Kosovës,
92 për qind e tyre kanë të
akumuluara më pak se 10 mijë
euro, kurse 80 për qind të
llogarive apo mbi 500 mijë
sosh kanë në mesatare vetëm
1 100 euro në llogari. Pjesa më
e madhe, apo gjysma e
kursimeve, janë të
koncentruara te më pak se 8
për qind e bartësve të
llogarive, pra që kanë afërsisht
gjysmën e mjeteve të
akumuluara, 1.2 për qind
përafërsisht e individëve që
kanë llogari në Trust kanë në
mesatare 30 fish më shumë se
80 për qind e qytetarëve me
llogari të hapura në Trust”, ka
thënë Kurti.
Kurti ka thënë se për shkak të
rritjes së çmimeve të disa
produkteve ushqimore,
qeveria më herët ka ndërmarrë
vendime, për ndihmë të
kategorive më të prekura, siç
janë ata që përfitojnë skemat
sociale dhe pensionistët. Ai

kujtoi se ekzekutivi kishte
dyfishuar ndihmat e skemave
sociale për dy muaj dhe kishte
dhënë 100 euro shtesë për çdo
pensionist.
Kujtojmë se Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
ka iniciuar tërheqjen deri në 30
për qind të mjeteve nga Trusti.
Sipas propozimit të PDK-së,
kontributpaguesit që kanë më
pak se 10 mijë euro kursime
pensionale kërkohet që të kenë
të drejtën e tërheqjes së 30 për
qind të mjeteve. Ata që kanë
deri 20 mijë euro - 25 për qind,
nga 20 mijë deri 30 mijë - 20
për qind. Për
kontributpaguesit që kanë
kursime pensionale në
shumën prej 30 mijë eurosh -
15 për qind dhe ata mbi 40 mijë
euro - 10 për qind të shumës.
Një tërheqje e ngjashme deri
në 10 për qind është bërë në
vitin 2020, pas përkeqësimit të
gjendjes financiare të familjeve
për shkak të pandemisë së
shkaktuar nga koronavirusi.

Kurti: Tërheqja e mjeteve, rrënim i Trustit
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Nga Luigi SCAZZIERI
“Centre for European Reform”

Një nga efektet e pushtimit rus të
Ukrainës në fundin e muajit shkurt,
ishte nxitja e Ukrainës, Gjeorgjisë
dhe Moldavisë për të aplikuar
zyrtarisht për anëtarësimin në
Bashkimin Evropian, duke e nxjerrë
procesin e zgjerimit në krye të
agjendës së BE-së.
Në samitin e Versajës të zhvilluar në
mars, udhëheqësit e BE-së
deklaruan se Ukraina “i përket
familjes sonë evropiane”, duke e
ngarkuar Komisionin Evropian që
të vlerësojë aplikimet e këtyre 3
vendeve. Të tria vendet i kanë
plotësuar “pyetësorët e aplikimit”,
ndërsa liderët e BE-së duhet të
vendosin se çfarë përgjigje do t’u
japin.
Presidentja e Komisionit Evropian,
Ursula von der Leyen, ka qenë një
nga aleatet më të forta të të treja
vendeve, dhe mund të ushtrojë
presion që BE-ja t’u japë atyre
statusin zyrtar të vendit kandidat.
Disa shtete anëtare, si shtetet
baltike dhe Polonia, do të ishin në
favor të një vendimi të tillë.
Ndërsa shtetet e tjera anëtare duan
që të tregojnë mbështetje për
aspiratat evropiane të tre
aplikantëve, shumë të tjerë
mendojnë se dhënie formale e
statusit të kandidatit do të
prodhonte pritshmëri jorealiste për
anëtarësimin e shpejtë në
Bashkimin Evropian.
Disa kundërshtarë të dhënies së
statusit të kandidatit shqetësohen
se ky akt mund të nxisë ndjenjat
euroskeptike në Evropën

Perëndimore. Partitë populiste
mund të ngjallin frikën se këto 3
vende do të ishin burimi i shumë
emigrantëve, dhe do të merrnin
shumë nga fondet e BE-së.
Skeptikë të tjerë të procesit të
zgjerimit theksojnë se BE-ja mund
të vazhdojë të dërgojë ndihmë
financiare dhe ushtarake, dhe të
ndihmojë ekonomitë e tre vendeve
duke hequr barrierat tregtare si
tarifat dhe kuotat, por pa u zotuar
për zgjerimin me këto vende.
Një integrim më i ngushtë jashtë
kuadrit të anëtarësimit në BE, është
gjithashtu një mundësi teorike, si
në rastin e Zonës Ekonomike
Evropiane. Por qasja emocionale
për anëtarësimin në BE për tre
aplikantët është aq i fortë, sa që 27
vendet anëtare nuk duan t’ua
kundërshtojnë plotësisht aspiratat
e tyre evropiane.
Udhëheqësit e BE-së mund t’u
ofrojnë të tria këtyre vendeve
statusin e “kandidatit të
mundshëm”, që aktualisht mbahet
nga Bosnje Hercegovina dhe
Kosova. Por edhe nëse udhëheqësit
e BE-së do të pranonin dhënien e
statusit të vendit kandidat,
anëtarësimi i tyre do të mbetej i
largët.
Të bëhesh kandidat nuk
nënkupton fillimin e
menjëhershëm të negociatave të
anëtarësimit, pasi shtetet anëtare
duhet të bien dakord unanimisht
mbi një kornizë negociuese. Madje
edhe nëse do të fillonin negociatat,
procesi i anëtarësimit do të ishte i
ngadaltë.
Së pari, do të kishte shumë gjasa që
çdo shtet anëtar të vononte ose
bllokonte përparimin. Së dyti, 3

vendet kandidatët duhet të
ndërmarrin reforma të vështira për
të miratuar tërësinë e ligjeve të BE-
së. Aktualisht këto 3 vende
përballen me sfida të mëdha,
sidomos në drejtim të  korrupsionit
të shumë-përhapur, nxitjes së
transparencës dhe forcimit të
pavarësisë së gjyqësorit.
Freedom House i vlerësoi të tria si
“pjesërisht të lira” në raportin e vitit
2021, me rezultate më të ulëta se sa
Hungaria, anëtarja më
problematike e BE-së. Një grup i
tretë sfidash sa i përket negociatave
të anëtarësimit lidhet me “lodhjen”
e vetë BE-së nga zgjerimi.
Udhëheqësit e BE-së janë të
shqetësuar nga problemet serioze
me sundimin e ligjit në vende si
Bullgaria, Polonia dhe Hungaria.
Ata duan të sigurohen që reformat
tek vendet kandidate të jenë
serioze, dhe që unioni të ketë në
dispozicion mjete efektive për t’u
marrë me anëtarët e padisiplinuar
përpara se të zgjerohet më tej.
Së fundi, shumë vende evropiane
do të jenë shumë të kujdesshme
ndaj Gjeorgjisë, Moldavisë dhe
Ukrainës, për sa kohë që ato do të
kanë mosmarrëveshje të
pazgjidhura me Rusinë. Sipas
klauzolës së ndihmës reciproke të
BE-së, anëtarët e tjerë duhet të
ndihmojnë një anëtar në rastin e
një sulmi, duke rritur kësisoj gjasat e
një konflikti me Rusinë.
Këto sfida nënkuptojnë që edhe
nëse do të nisnin bisedimet e
pranimit me Gjeorgjinë, Moldavinë
dhe Ukrainën, ato mund të sjellin
zhgënjim dhe të zbehin motivimin
për reformat brendshme, siç ka
ndodhur me procesin e vendeve të

Ballkanit Perëndimor.
Vështirësitë e natyrshme të
zgjerimit, kanë nxitur disa
udhëheqës evropianë të
propozojnë alternativa. Më e fundit
ka ardhur nga presidenti francez
Emmanuel Macron, që ka bërë
thirrje për krijimin e një
“komuniteti të ri politik evropian”,
që do të përfshijë BE-në dhe fqinjët
e saj demokratikë, duke përfshirë
Ukrainën dhe Britaninë e Madhe.
Macron nuk ka dhënë deri tani
shumë detaje për këtë projekt, por
tha se komuniteti do të ishte një
mënyrë përmes së cilës vendet jo
anëtare të BE-së mund të lidhen me
unionin për të pasur një dialog më
të ngushtë politik dhe një
bashkëpunim ekonomik me të në
fusha si energjia, transporti, lëvizja e
lirë e njerëzve dhe investimet.
Politikanë dhe mendimtarë të tjerë
kanë paraqitur ide të ngjashme me
atë të Macron, duke filluar nga ideja
e një “komuniteti gjeopolitik” e
artikuluar nga Presidenti i Këshillit
Evropian, Charles Michel, dhe deri
tek ish-europarlamentari
AndrewDuff për “anëtarësimin e
asociuar”.
Është e rëndësishme të nënvizohet
se asnjë nga këto propozime nuk
synon që t’ua mbyllë derën e
anëtarësimit në BE këtyre 3
vendeve. Përkundrazi ato
supozohet të nxisin një
bashkëpunim më të madh me BE-
në, paralelisht me procesin e
pranimit.
Por çdo propozim mbi një
alternativë ndaj anëtarësimit, do të
dukej thuajse në mënyrë të
pashmangshme si një refuzim për
aplikantët, të cilët kanë nënshkruar

tashmë “marrëveshje të gjera
asociimi” me BE-në, dhe do të
dyshonin se çdo institucion i ri do të
ishte një mënyrë për t’i mbajtur ato
në distancë.
Një alternativë do të ishte
reformimi i procesit të anëtarësimit,
në mënyrë që vendet kandidate të
mund të integrohen gradualisht në
fusha të ndryshme të politikave të
BE-së, dhe jo vetëm kur të bëhen
plotësisht anëtare. Për shembull,
ndërsa kandidatët adoptojnë
standartet ligjore të unionit, do të
merrnin më shumë fonde nga BE-
ja, do të integroheshin gradualisht
në disa pjesë të tregut të përbashkët,
do të merrnin pjesë në diskutimet e
politikës së jashtme, dhe qytetarët e
tyre do të ishin më të lirë për të
udhëtuar në BE.
Disa nga këto ide janë pasqyruar
tashmë në metodologjinë e re të
anëtarësimit të KE-së nënegociatat
me Serbinë dhe Malin e Zi. Por
metodologjia e re nuk është ende e
plotë: BE-ja duhet të sigurojë që të
jenë të prekshme përfitimet e një
procesi me faza.
Marrëdhëniet e BE-së me fqinjët e
saj janë penguar prej kohësh nga
procesi jofunksional i anëtarësimit,
si dhe nga mungesa e alternativave
tërheqëse ndaj anëtarësimit. Lufta
në Ukrainë duhet ta nxisë BE-në të
reformojë mënyrën se si zgjerohet,
duke përqafuar modele të reja
integrimi.

Shënim: Luigi Scazzieri, studiues në
think-tankun “Centre for European

Reform”.

A do ta ri-mendojë Bashkimin Evropian
procesin e zgjerimit?
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SUHAREKË, 1 QERSHOR - Bend Baftiu është
shpallur kampion me skuadrën e
Ballkanit, por nuk do të jetë pjesë e këtij
klubi në pjesëmarrjen e parë historik në
garat evropiane, pasi ai edhe zyrtarisht
është larguar nga skuadra kampione. 
Baftiu ka falënderuar të gjithë për
bashkëpunim gjatë katër vjetëve të

kaluara së bashku, kurse Klubit të
Ballkanit nuk i ka thënë lamtumirë, por
mirupafshim. “Së bashku shkruam
histori! Krenar që gjatë këtyre katër
vjetëve me plot emocione bëmë
ëndrrën e çdo qytetari të Suharekës
realitet. E kjo nuk do të ishte e mundur
pa kontributin e të gjithë

bashkëlojtarëve, pa përkrahjen e
‘Xhebrailave’, stafit dhe veçanërisht
kryesisë së klubit në krye me
presidentin Arsim Kabashi. Kjo nuk
është lamtumirë, por një mirupafshim!
Faleminderit për kujtimet FC Ballkani!”,
ka shkruar Baftiu në profilin e vet në
“Facebook”.

Baftiu: Faleminderit dhe mirupafshim Ballkan!

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Kosova
sot (e enjte) do ta fillojë
edicionin e ri të Ligës së
Kombeve me ndeshjen
kundër Qipros.
Para duelit, në konferencë për
media kanë dalë trajneri Alain
Giresse dhe mesfushori Valon
Berisha. Trajneri i Kombëtares
së Kosovës në futboll, Alain
Giresse, para ndeshjes ka
thënë se u duhet shpirti
luftarak. “Po e nisim një garë
të re. Të gjitha ekipet
pjesëmarrëse janë në një pikë
të njëjtë. Na duhet shpirt
luftarak. Për neve ka qenë
shumë e rëndësishme të
shikojmë se si luan Qipro.
Duhet të vendosemi në fushë
ashtu siç lojtarët ndihen më së
miri. Duhet të luajmë shumë
shpejt, të qarkullojmë topin
sidomos kur e kemi atë në
pronësi. I kemi shikuar disa
nga ndeshjet e fundit të
Qipros dhe e kemi parë
potencialin e tyre”, ka thënë
Giresse.
Më tutje, ai ka thënë se për të
kanë qenë shumë të

rëndësishme ndeshjet ndaj
Burkina Fasos dhe Zvicrës.
“Kanë qenë një mundësi e
mirë për të rindërtuar ekipin
në mënyrën se si mendoj t’i
adaptojë lojtarët për t’iu
përcjell atyre një shpirt
luftarak dhe mentalitetin që
unë dua që ata ta kenë në

fushë. Andaj besoj se jemi në
një moment të mirë dhe këtë
duhet ta dëshmojmë”, ka
thënë ai.
Ndërsa mesfushori Valon
Berisha, ka thënë se ndeshja
kundër Qipros është shumë e
rëndësishme. “Është loja e
parë. Ka me qenë një lojë

shumë e rëndësishme për t’ia
filluar sa më mirë grupit. Besoj
që është një lojë e vështirë.
Jemi përgatitur mirë dhe jemi
mbledhur shumë më herët
për të qenë sa më gati për këtë
sfidë”, ka thënë Berisha, duke
shtuar se ëndërrojnë ta
kualifikojnë Kosovën në

Evropian.  “E kam një ëndërr
me kualifikuar Kosovën për
diçka të madhe, Evropian ose
Botëror. Ky është momenti.
Trajneri ka sjellë një atmosferë
tjetër”, ka thënë Berisha.
Kosova dhe Qipro do të luhet
sot (e enjte) duke filluar nga
ora 18:00.

Kosova sot luan kundër Qipros, Giresse: 
Na duhet shpirt luftarak

PRISHTINË, 1 QERSHOR - Presidenti i
Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet
Krasniqi dhe nënpresidenti Milaim
Kelmendi kanë pritur ekspeditën e
karatesë pas suksesit në Kampionatin
Evropian të Karatesë të mbajtur javën e
kaluar në Gaziantep të Turqisë. Karateisti
Elhami Shabani fitoi medaljen e bronztë
në kategorinë -75 kilogramë. Ai
shoqërohej bashkë me trajnerin Ylber
Syla dhe drejtuesit e federatës, kryetarin
Avni Gashi dhe sekretarin e përgjithshëm
Nazmi Gashi. 
Presidenti Krasniqi e ka përgëzuar
Shabanin për suksesin që ia solli karatesë
dhe Kosovës, duke thënë se: “Medalja e
fituar ishte shpërblim i punës dhe
sakrificës shumëvjeçare në karrierën e
tij”. Karateisti Shabani, duke falënderuar
presidentin Krasniqi për pritjen dhe
përkrahjen, foli për sfidat dhe rrugëtimin

e vështirë që kishte nga lufta e parë deri
në të fundit, e që në fund iu shpërblye me
medaljen e parë të tillë për të. Edhe
trajneri Syla dhe kryetari Gashi vlerësuan
lart arritjen e Shabanit, por edhe
paraqitjen e garuesve të tjerë të cilët me
pak fat kanë mundur të jenë edhe në
podium.

Krasniqi: Medalja e fituar
nga Shabani ishte shpërblim
për punën shumëvjeçare PRISHTINË, 1 QERSHOR -

Sonte (e enjte), me fillim
nga ora 20:30, do të
zhvillohet finalja e katërt e
“play-off”-it ndërmjet
Trepçës dhe Golden Eagle
Yllit. Skuadra nga
Theranda po udhëheq në
serinë finale 2:1, ndërsa
skuadra që shënon tri
fitore do ta fitojë titullin e
kampionit. Në dy takimet
e para fitoi Ylli me shifrat
63:62 dhe 46:60 në
Mitrovicë, kurse ndeshjen
e fundit në Therandë e fituan
“xehetarët” me rezultat 55:58. Dy nga tri
takimet sollën dramë deri në sekondat e
fundit, duke arsyetuar epitetin e finales,
ndërsa përballje e ‘zjarrtë’ pritet edhe
nesër në ‘Minatori’ të Mitrovicës, ku
interesimi është i jashtëzakonshëm për
finalet. Këto dy skuadra ishin më të

mirat në garat e rregullta. Ylli përfundoi
garat në vendin e parë, ndërsa Trepça e
dyta. Kampionët eliminuan Sigal
Prishtinën në gjysmëfinale të “play-off”-
it, kurse fituesit e Kupës ishin më të mirë
se Peja. Në garat e rregullta u përballën
katër herë, duke shënuar nga dy fitore
ndaj njëra-tjetrës.

Sonte finalja e katërt në mes
të Trepçës dhe Yllit 
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MANCHESTER, 1 QERSHOR -
Manchester Unitedi ka
konfirmuar largimin e
mesfushorit Paul Pogba, i cili ka
përfunduar kontratën e tij dhe
nuk kanë arritur marrëveshje
rinovimi. Klubi anglez nga “Old

Trafford” ka njoftuar në faqet
zyrtare se ylli francez do të
largohet në fund të këtij muaji.
“Klubi mund të njoftojë se Paul
Pogba do të largohet nga
Manchester Unitedi në fund të
qershorit pas skadimit të

kontratës. Të gjithë në klub
dëshirojnë ta urojnë Paulin për
karrierën e tij të suksesshme dhe
ta falënderojnë për kontributin
në Manchester United. I urojmë
të gjitha të mirat për hapat e
ardhshëm në një rrugëtim të

mrekullueshëm”, thuhet në
njoftimin e klubit anglez. Pogba
pëlqehet shumë nga Paris Saint-
Germaini dhe Real Madridi, por
ish-skuadra e tij, Juventusi, thuhet
se është favorit për transferimin e
tij. 

Unitedi konfirmon largimin e Pogbas 

Milani kalon në pronësinë e RedBird
Ishte çështje e mbyllur, por tashmë është zyrtare: Milani
ndryshon pronësi, nis era RedBird. Marrëveshja është
mbyllur për një shifër prej 1,2 miliardë eurosh, ndërsa ka
qenë vetë klubi kuqezi që ka bërë publik një lajm të tillë
për tifozët. Numri një i këtij fondi, Garry Cardinale, ka
nisur menjëherë punën për ta ndërtuar Milanin e ri.
Fillimisht Cardinale është takuar me presidentin kuqezi
Paolo Scaroni dhe më pas me administratorin e deleguar
Ivan Gazidis. Cardinale ka pasur edhe një takim me
përfaqësues të pushtetit lokal për të diskutuar mbi
mundësinë e stadiumit të ri. Në lidhje me ekipin është ky
prioritet: rinovimi i kontratës me dyshen Massara-Maldini.

Los Angeles FC do të jetë skuadra e re
e Chiellinit  
Mbrojtësi legjendar italian Giorgio Chiellini ka gjetur një
klub të ri. Ai do ta vazhdojë karrierën në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Chiellini (37) ka vendosur të
largohet nga Juventusi në fund të sezonit, ndonëse ka edhe
një vit kontratë me klubin torinez. Destinacioni i tij i ri do
të jetë liga MLS. Ai ka vendosur të transferohet në Los
Angeles FC dhe zyrtarisht do të nënshkruajë kontratë në
ditët në vijim kur të fluturojë për në ShBA. Los Angeles FC
është lider i Konferencës Perëndimore dhe një nga
skuadrat më të mira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe lojtari kryesor i kësaj skuadre është meksikani Carlos
Vela. Chiellini ka bërë 561 paraqitje në 17 sezone me
Juventusin dhe ka fituar nëntë tituj të ligës italiane. Ai luan
për “Azzurrët” që nga viti 2014 dhe deri më tani ka luajtur
116 herë me fanellën e Italisë. 

PSG-ja ofron 25 milionë euro në sezon
për Zidanen
PSG-ja arriti të bindte Mbappen për të qëndruar në Paris,
ndërkohë që tashmë misioni është gjetja e një trajneri
fitues. Sipas “Sportmediaset”, Nasser Al-Khelaifi dhe
Zidane kanë pasur një takim së bashku ditën e hënë, ku
thuhet se sheiku i klubit francez i ka ofruar ish-trajnerit të
Real Madridit një pagë prej 25 milionë eurosh në sezon, e
cila do ta shndërronte atë në trajnerin më të paguar në
botë, ku momentalisht është Simeone i Atletico Madridit
me një pagë prej 24 milionë eurosh në sezon. PSG-ja ka
vërtetuar se paratë nuk janë aspak problem për ta.
Gjithsesi mungon ende një përgjigje pozitive nga Zidane
që është në pritje të marrjes së drejtimit të Francës nëse do
të largohet Deschamps.

Garës për Sterlingun i shtohet edhe Bayerni 
Pas Real Madridit dhe Chelseat, një tjetër klub i madh
evropian është futur në listë për ta transferuar Raheem
Sterlingun. Bëhet fjalë për Bayern Munichun, i cili ka
trokitur në dyert e Manchester Cityt për sulmuesin anglez.
Lajmin e ka bërë me dije mediumi britanik “The Sun”.
Përfaqësuesit anglez do t’i skadojë kontrata me Cityn në
vitin 2023, por mund të largohet nga “Etihad Stadium”
qysh këtë verë. 27-vjeçari është duke e konsideruar
mundësinë e largimit pasi nuk po ndihet i rëndësishëm
më në ekipin e Pep Guardiolës. Nga ana tjetër, “Citizens”
nuk do ta lë sulmuesin të largohet pa nxjerrë para të
majme dhe pa marrë sulmues tjetër paraprakisht. Sterling
do të vendosë për të ardhmen e tij pas angazhimeve që do
t’i ketë në kombëtaren angleze. 

SHKURT 

Edison Cavani do të jetë
lojtar i lirë në treg, ndërsa
interesimet për të nuk kanë
munguar. E ardhmja e tij
me shumë gjasë pritet të

jetë në Spanjë, aty ku tri
skuadra kanë shfaqur
interesim për shërbimet e
tij. Sipas
“MundoDeportivo”, klubet

si Real Betis, Real Sociedad
dhe Villarreal do të tentojnë
transferimin e tij në La Liga.
Cavani mund ta pranojë
transferimin te ndonjëra

skuadër pasi që të gjitha do
të luajnë në garat evropiane
në sezonin 2022/23. 35-
vjeçari nuk pati një sezon të
mirë me Manchester

Unitedin pasi këtë sezon ka
arritur të shënojë vetëm dy
gola dhe ka dhënë dy
asistime në 20 ndeshje të
luajtura. 

Tri klube spanjolle në garë për Cavanin  

MADRID, 1 QERSHOR - Gareth Bale i
ka thënë lamtumirë publikisht
Real Madridit. Futbollisti uellsian,
në fundin e kontratës së tij me
madrilenët, ka dashur që t’i
përshëndesë të gjithë tifozët
nëpërmjet një mesazhi në rrjete
sociale, duke falënderuar për
përvojën e shkëlqyer në këto vite
në radhët e klubit, edhe pse
shpeshherë kishte qenë në
qendër të kritikave. “Po e shkruaj
këtë mesazh që t’u them
faleminderit të gjithë shokëve të
mi të skuadrës, të të kaluarës dhe
të tashmes, trajnerëve, stafit dhe
tifozëve që më mbështetën. Unë
erdha këtu 9 vjet më parë si një i ri
që dëshironte ta bënte ëndrrën
realitet që të luante për Real
Madridin. Që ta vishja uniformën
e bardhë, ta mbaja stemën në
gjoksin tim, të luaja në ‘Santiago

Bernabeu’, të fitoja tituj dhe të isha
pjesë e asaj për të cilën është
shumë i famshëm, ta fitoja Ligën e
Kampionëve. Tani mund të shoh
pas, të reflektoj dhe të them me
sinqeritet që kjo ëndërr është bërë
realitet dhe shumë, shumë më

tepër”, ka thënë Bale. “Të jem
pjesë e historisë së këtij klubi dhe
të arrij atë që kemi arritur teksa
isha një futbollist i Real Madridit.
Ishte një përvojë e pabesueshme
që nuk do të harroj asnjëherë”, ka
shtuar Bale. 

Bale i thotë lamtumirë Realit: Ëndrra
ime u bë shumë më tepër se realitet

TIRANË, 1 QERSHOR - Frederic Veseli
është rikthyer në kombëtare. Te
Salernitana në Itali gjërat nuk kanë
shkuar mirë për të, ndikuar edhe
nga shqetësimet fizike. Tani
mbrojtësi është mirë dhe do të jetë
nën urdhrat e trajnerit Edy Reja për
duelet e Ligës së Kombeve kundër
Islandës dhe Izraelit. “E kemi
përgatitur mirë, jemi stërvitur
intensivisht. Synimi është të
vazhdojmë një seri me rezultate të
mira, pse jo të fitojmë kundër
Islandës”, ka thënë Veseli. “Kemi
bërë disa gabime në të shkuarën
me ta. Duhet t’i përdorim gabimet
për t’u përmirësuar dhe t’i fitojmë
ndeshjet e radhës me ta. Jemi në
nivelin e duhur, në grupin B. Pse të
mos synojmë të shkojmë në grupin
A. I kemi bërë disa gjëra të bukura
me kombëtaren vitet e fundit. Një
hap përpara do të ishte gjëja më e
bukur”, ka shtuar Veseli. 
Mbrojtësi kuqezi është optimist se
Shqipëria është favorite për ta fituar
grupin. Ai ka premtuar 200 % për të
arritur një sukses të tillë. “Për
mendimin tim, jemi favoritë, por
varet çfarë mendojnë edhe
skuadrat e tjera. Kemi vullnetin për
të fituar, 200 %, ta japim

maksimumin për t’u ngjitur në
Ligën A ku ka kundërshtarë shumë
më të fortë. Edhe si përvojë
personale si lojtarë, por edhe për
grupin e tifozët, do të ishte diçka e
bukur të luanim ndaj disa
kundërshtarëve shumë të fortë”, ka
deklaruar Veseli, i cili më pas ka
bërë një koment edhe për
konkurrencën e fortë në repartin e
mbrojtjes. “Është e vështirë, pasi
kemi një mbrojtje me lojtarë

shumë të fortë, me ekspertë. Secili
prej nesh luan në kampionate të
forta. Kur vjen në kombëtare do të
thotë që vlen. Vendos trajneri se
kush luan, të gjithë janë të aftë të
luajnë nga fillimi ose, nëse është
nevoja, të luajmë më pas. Kemi
punuar shumë nga ana mentale
gjatë këtyre ditëve. Kemi një
harmoni të mirë mes nesh dhe
shpresoj që kjo të na çojë sa më
lart”, ka potencuar Veseli.

Veseli: Do ta japim 200-përqindëshin
për vendin e parë
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Sot me 2. 6. 202  bëhen 1  vjet pa babain dhe gjyshin tonë

Ilaz (Vesel) Krasniqi
(20. 9. 1943 - 2. 6. 2008)

Të kujtojnë me mall: Djemt, vajzat, rejat, nipat dhe mbesat nga Tërpeza dhe Diaspora
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P R I S H T I N Ë

� Gzim Syla shpall të pavlefshme dëftesa e
klasës se 9-te te shkollës fillore "Shemsi
Ahmeti".

Amire Dragusha Alidema shpall të humbur ID-
kartelën e OMK-së, të Republikës së Kosovës
KO-04786-01-21 me nr.054.

� Berta Rexhepi shpall të humbur dëftesat
e kl. Së dhjetë dhe njëmbëdhjetë të shkollës së
mesme Teknike “28 Nëntor” Prishtinë.

� Ali Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën
e vitit 1,2,3,4 te SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Shkelzen Aliu shpall të pavlefshme
diplomën e SHMLT "Arkitekt Sinani".

� Jeton Peci shpall të pavlefshme diplomën
e Fakultetit te Shkencave Islame – Prishtine.

� Laurent Uka shpall të pavlefshme
dëftesën e shkollës “Migjeni”.

� Besim Bala shpall të pavlefshme dëftesën
e shkollës fillore "Migjeni".

� Amire Skuroshi shpall të pavlefshme
certifikatën e klasës 12-te te SHMLM "Dr.
Xheladin Deda".

� Gazmend Tahiri shpall të pavlefshme
diplomën e shkollës se mesme " Dr. Xheladin
Deda".

� Teuta Beqa nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar
Dushi”.

� Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson
të gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel:
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen 
"Mati 1" rruga "Muharrem Fejza"
Prishtinë. Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen
"Mati 1" përball "Super Vivës", me
sipërfaqe mbi 50 m2, kati dytë me
ngrohje, klimë, ashensorë  etj, çmimi 200
€uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër
dhe e mobiluar. Preferohet për studenta
ose studente, një qift apo të tjerë. Çmimi
është 185 euro. Tel: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen
Ulpiana kati i parë. Banesa është e
mobiluar dhe i plotëson të gjitha kushtet
për banim, preferohet për një qift apo tre
studentë, mund të merret për kohë të
shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180 Euro.
Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera
ne Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2
dhoma gjumi e mobiluar ose bënë edhe e
pa mobiluar. Çmimi prej: 200-250 €. Tel:
045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të hollësishme
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit:049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka
dy dhoma të fjetjes, sallon me kuzhinë,
shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila
gjendet prapa AAK-së me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në 
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen
Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha, afër
Shkollës Iliria banesa është dy dhomshe e
mobiluar komplet, për info lajmërohuni
në tel: 044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me
1 gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me
qira , ne lagjen Dardania afër Postës
Kryesore (posta e Madhe) Kroi i Bardhe,
banesa është e mobiluar tërësisht.  Për
informata lajmërohuni në tel: 044/558-
894 Prishtinë.

� Lëshoj me qira banesën e mobiluar
te salloni i mobileve "ALBED" në Fushë
Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë dhe
është e gatshme për banim. Më shumë
informata në: 044/706-079.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “RENT A CAR & AUTOBARTJE
EDONI” SH.P.K. me pronar Edon Azemi, Gjilan ka marrë
vendim të shuajë biznesin me nrb. 811355678 dhe ka caktuar
likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.
Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore -
Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor
nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” D.O.O. Edon Azemi, Gjilan donelo
odluku o prestani rada sa nrb. 811355678 ujedno imenovao
Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.
Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja
u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana
objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “RENT A CAR &
AUTOBARTJE EDONI” L.L.C. Edon Azemi, Gjilan has
come to the decision to quit its business: 811355678 the
company has appointet a liquidator wsho is going to oversee
the liquidator process. All clients who have the mortgager –
mortgage accounts in this company are kindly request to
show up within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication. 




